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Voorwoord 
 

Beste leerlingen, 

 

Voor jullie ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA) 

leerjaar 4.  Er staat precies in wat je de komende jaar kunt 

verwachten, hoe zwaar alle onderdelen meetellen voor het 

schoolexamen en wat je precies moet doen.  

 

Dit boekje kan je heel erg helpen om houvast te hebben aan de 

vele veranderingen die er zijn nu je in het examentraject zit. 

Want anders is het zeker vanaf dit schooljaar. Na drie jaar op het 

Reeshof College heb je nu een keuze gemaakt voor een richting die 

je interesse heeft en komt het examen dichterbij. Docenten zullen je 

ook vaak herinneren aan het feit dat veel zaken die je doet al 

belangrijk zijn voor je examen. 

 

Naast een samenvatting van het examenreglement bevat dit boekje 

het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staat per 

vak aangegeven welke onderdelen meetellen voor het 

schoolexamen. Er staat per onderdeel vermeld wanneer de toetsing 

plaatsvindt, wat de exacte stofomschrijving is en hoeveel 

het onderdeel meeweegt in je totale schoolexamencijfer voor een 

vak. Tevens vind je aanvullende informatie en regels met betrekking 

tot onder andere het profielwerkstuk en LOB. 

 

 

De docenten en schoolleiding van het Reeshof college gaan ervanuit 

dat je dit PTA goed doorleest, zodat je op de hoogte bent van alles 

waaraan je moet voldoen. Nu kan het natuurlijk goed voorkomen 

dat je vragen hebt, twijfel dan niet en ga naar je mentor of de 

vakdocent. Zij helpen je heel graag verder.  

 

Ik wens jullie een fijn en vooral heel succesvol 4de schooljaar toe en 

ga ervan uit jullie allemaal aan het eind van klas 4 met een diploma 

te zien. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De examencommissie en  

het personeel van het Reeshof College 
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Lijst met afkortingen en begrippen 
 

PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting. 

Dit wettelijk verplichte reglement bevat een overzicht per vak van het 

examenprogramma. 

 

CE: Centraal Examen. 

Gedeelte van het examen dat als zodanig in het examenprogramma 

is aangeduid. Het is dat deel van het eindexamen dat op landelijk 

vastgestelde data en tijdstippen plaatsvindt (TL) en een landelijk 

vastgestelde beoordeling kent. 

 

SE: School Examen. 

Scholen organiseren zelf hun schoolexamens. De vakgroepen zijn 

verantwoordelijk voor ontwikkeling van de SE’s. 

 

CSPE: Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen 

Het landelijk praktijk examen bestaat uit vier onderdelen die 

verspreid over meerdere dagen op de school wordt afgenomen 

onder toezicht van de examinatoren. 

 

Examencommissie: 

Een commissie die bestaat uit een aantal examinatoren en de 

examensecretaris 

 

Examenorganisatie: 

de examensecretaris, de teamleiders, de administratie, de 

roostermaker en de directeur. 

CT-week: Centrale Toets week 

Afname periode voor toetsen die door alle leerlingen van dat 

betreffende vak tegelijk worden gemaakt. In een CT-week vinden 

geen reguliere lessen plaats. 

 

Examenreglement: 

Formeel document met de regels van het examen. Dit document is 

te vinden op de website van het Reeshof College. 

 

HD: Handelingsdeel 

Een opdracht waar het opdoen van de ervaring centraal staat. Dit 

wordt beoordeelt met onvoldoende, voldoende of goed. 

 

MA: Mondelinge Afname 

Toets vorm die mondeling wordt afgenomen. 

 

PO: Praktische Opdracht 

Een opdracht die alleen of in groepen gemaakt wordt, waarbij zowel 

het proces als het product wordt beoordeeld. 

 

SA:  Schriftelijke Afname 

Toets vorm die schriftelijk wordt afgenomen. 
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Examen 
 

Om je vmbo-diploma te halen moet je examen doen. Dat examen 

bestaat twee onderdelen, het schoolexamen (SE) en het centraal 

examen (CE)1.  

 

Beide onderdelen worden samengevoegd tot het Eindcijfer dat op je 

cijferlijst komt te staan. Het Eindcijfer bestaat uit 50% SE-cijfer en 

50% CE-cijfer. 

Het CE (TL) wordt tegelijk met alle vmbo-scholen in Nederland 

afgenomen en gemaakt door het College voor Toetsen en Examens. 

Het CE (LWT+BB+KB) wordt ingepland door het Reeshof college, dit 

examen is ook gemaakt door het College voor Toetsen en Examens. 

De examenregels van het Reeshof college staan vermeld in het 

examenreglement. 

 

In dit boekje kun je in veel lezen over het schoolexamen. 

 

Schoolexamen 
 

De schoolexamens staan vermeld in het Programma voor Toetsing 

en Afsluiting (PTA). In het PTA staat precies omschreven welke 

schoolexamenonderdelen afgesloten worden.  

Er staat onder andere vermeld wat de stof is, welke eindtermen 

afgesloten worden, hoe zwaar de toets meetelt en of een toets 

herkanst mag worden. In klas 4 sluit je het SE af voordat het centraal 

examen begint. 

 

Let op: Alle SE-toetsen moet je afgesloten hebben, er mag geen 

enkel cijfer ontbreken, anders kan je niet meedoen met het centraal 

examen. Zorg er dus voor dat je een achterstand zo snel mogelijk 

wegwerkt. 

 

Iedere toets telt een stukje mee voor het eindcijfer. Een toets kan 

bijvoorbeeld voor 5% meetellen voor het uiteindelijke SE-cijfer, of 

bijvoorbeeld 15%. Hoeveel een SE-toets meetelt staat in het PTA. 

Alle toetsen samen maken 100% en bepalen het SE-cijfer. 
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Verplichte aanwezigheid 

Omdat de schoolexamens onderdeel zijn van je examen, is het 

verplicht dat je aanwezig bent als de toets gemaakt wordt. Als je ziek 

bent, of door een andere geldige reden afwezig bent, moet je dat 

vooraf melden bij de receptie of teamleider. Je maakt met de 

vakdocent een afspraak wanneer je de toets inhaalt. 

 

Onregelmatigheden 

Een aantal voorbeelden van onregelmatigheden zijn: 

• Zonder opgaaf van reden niet verschijnen bij een toets; 

• Het niet op tijd inleveren van opdrachten, werkstukken of 

(stage)verslagen; 

• Mondelinge toetsen, practica, toetsen, werkstukken of 

(stage)verslagen die in een periode niet zijn gemaakt of 

ingehaald; 

• Fraude: 

• (Delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren 

het wel ingeleverd te hebben; 

• Examenwerk (bijvoorbeeld een werkstuk) van een ander 

inleveren; 

• Plagiaat plegen via schriftelijke dan wel elektronische 

bronnen (internet); 

• Citeren van bronnen zonder bronvermelding; 

• Gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen; 

• Afkijken of overleggen met anderen; 

• Gelegenheid geven tot afkijken; 

• Aanwijzingen krijgen/geven bij toiletbezoek; 

• Bij bespreking van examenwerk antwoorden verbeteren; 

• Hulpmiddelen zoals de rekenmachine, de BINAS en het 

woordenboek aan anderen doorgegeven. 

 

Een onregelmatigheid wordt door jouw vakdocent of surveillant 

doorgegeven aan de examencommissie. 

Hoor en wederhoor vindt plaats door een gesprek met een lid van de 

examencommissie en de leerling. De leerling kan zich laten bijstaan 

door een meerderjarige. 

 

Na het gesprek maakt de schoolleider een afweging en kan 

vervolgens een maatregel nemen zoals opgenomen in artikel 27 van 

het examenreglement. 

Je ouders/verzorgers ontvangen een brief van de schoolleider. 

 

Een eventueel bezwaar tegen de maatregel van de 

examencommissie, kan binnen 5 dagen 

schriftelijk worden ingediend bij de Commissie van Beroep. 
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Redenen afwezigheid SE-toetsen 

Ongeldige redenen voor verlof kunnen zijn: 

Voor afspraken zoals een bromfietsexamen of een bezoek aan de 

orthodontist, huisarts of tandarts wordt tijdens de SE-toets 

momenten geen verlof verleend. 

 

Geldige redenen voor verlof kunnen zijn: 

Als je vanwege ziekte of andere ernstige omstandigheden tijdens 

een toets geoorloofd afwezig bent. Dit moet door je ouder/verzorger 

schriftelijk of mondeling bij aanvang van de dag van toets-afname 

(uiterlijk 08.00 uur) aan de receptie/administratie worden 

doorgegeven. Hierbij moet ook de reden van het niet kunnen 

deelnemen worden vermeld. 

Als je tijdens de SE-toets geoorloofd afwezig bent, word je in de 

gelegenheid gesteld de toets in te halen. Dit gaat in overleg met de 

docent en/of de examencommissie. 

 

Aantal SE-toetsen per dag 

Omdat een SE een belangrijke toets is, mag je er niet te veel op één 

dag maken. Zo krijg je de gelegenheid om je goed voor te bereiden.  

Tijdens lesweken mogen er per dag niet meer dan twee SE-toetsen 

ingepland worden. Tijdens een CT-week mogen er niet meer dan 

drie toetsen per dag ingepland worden. Het streven is om ook in de 

CT-weken niet meer dan twee toetsen per dag in te plannen. 

Hulpmiddelen 

Bij toetsen mag er vaak gebruikt worden gemaakt van hulpmiddelen 

als een woordenboek, rekenmachine, passer, BINAS, etc. 

Indien dit van toepassing is op een SE-toets zal dit tijdig kenbaar 

gemaakt worden door de vakdocent of de examencommissie. 

Herkansingen 

In klas 4 mag je herkansen, maar alleen als die mogelijkheid vermeld 

staat in het PTA-overzicht. Herkansingen worden afgenomen in 

dezelfde periode als de toets. 

Het recht op herkansen loopt tot het einde van de betreffende 

periode waarin de toets is afgenomen. 

 

Van de toetsen in de CT-week is er maximaal 1 herkansbaar. 

De herkansing van de CT-week-toetsen worden centraal geregeld 

door de examenorganisatie. 

 

Als voor een herkansing een hoger cijfer behaald wordt komt dit in 

de plaats van het oude cijfer; is het cijfer van de herkansing lager 

dan blijft het oorspronkelijke cijfer staan. 

 

Altijd herkansbaar, dus buiten de herkansingsregel om, is een 

handelingsdeel. Dit is een opdracht waarvoor geen cijfer gegeven 

wordt, maar een “o” (onvoldoende) of “v” (voldoende). Alle in het 

PTA vermelde handelingsdelen moeten met een voldoende worden 

afgesloten, anders kun je volgens het examenreglement niet slagen 

voor het vmbo. 
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Examendossier 
 

Alle docenten houden de SE-cijfers bij in Magister. Je kan jouw 

cijfers via dat programma controleren op de computer of via de app. 

Als een cijfer niet klopt, moet je dat zo snel mogelijk doorgeven aan 

de docent. Als je de toets gemist hebt, dan vult de docent 

Inh. in bij Magister. Jij en de docent kunnen makkelijk zien dat je nog 

iets mist. Zorg ervoor dat je dat je een gemiste toets snel inhaalt. 

Maak daarvoor een afspraak met je vakdocent.  

Zoals eerder beschreven moet je alle SE-onderdelen afgesloten 

hebben, anders is deelname aan het centraal examen niet mogelijk. 

 

Hoe lang blijven SE’s bewaard? 

Alle SE-onderdelen die afgenomen zijn worden door de docent 

opgeslagen in het schoolarchief. De toetsen blijven bewaard in het 

schoolarchief tot minstens 6 maanden na het behalen van je 

diploma. Gemaakte SE- en CE-toetsen worden minstens 6 maanden 

na het behalen van je diploma vernietigd. Schoolexamens blijven 

eigendom van de school en je mag ze daarom niet meenemen of 

kopiëren. 

 

Mag ik mijn schoolexamen inzien? 

Je hebt recht op inzage na bekendmaking van het cijfer. De docent 

zal dat in de klas doen of je kan een afspraak maken met de docent 

om de toets in te zien. Als het nodig is om nog een keer het 

schoolexamen in te zien, dan kan je dat bespreken met de docent en 

daarvoor een afspraak maken. Het schoolexamen mag niet buiten 

het schoolgebouw komen en je mag het alleen inzien onder toezicht 

van de docent. 

 

Individueel aangepast PTA 

Het kan gebeuren dat er onverhoopt een situatie ontstaat waardoor 

je ernstige belemmeringen ondervindt bij het afronden van de SE-

toetsen. In dat geval wordt door de examencommissie besloten of 

een aanpassing van het PTA mogelijk is, of in zeer uitzonderlijke 

gevallen misschien zelfs een vrijstelling verleent kan worden. In alle 

gevallen is een verklaring van een (medische) specialist 

noodzakelijk. Via die verklaring kan een aanpassing van het PTA 

onderbouwd worden en vervolgens kan dit doorgegeven worden 

aan de onderwijsinspectie. Voor de schoolexamenonderdelen waar 

een vrijstelling voor verstrekt wordt, zal geen cijfer opgenomen 

worden in het examendossier. Het schoolexamencijfer bestaat uit 

percentages. In het geval van een vrijstelling wordt het SE-cijfer dus 

berekend over de resterende SE-resultaten die behaald zijn en over 

het nog af te leggen deel van het schoolexamen. 

 

Stage 

In het 3e lopen de leerlingen een snuffelstage. In leerjaar 4 is de 

stage een groot onderdeel van de opleiding LWT. De exacte inhoud 

van de stage staat in het PTA vermeld. De stage is een 

handelingsdeel en moet dus minimaal voldoende zijn om examen te 

mogen doen. 
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LOB 

Alle opdrachten voor LOB (loopbaanoriëntatie) dienen met een 

voldoende of goed te worden afgesloten. 

 

 

Hulpmiddelen en extra faciliteiten 

Bij het schoolexamen is het mogelijk om gebruik te maken van 

hulpmiddelen of extra faciliteiten, als je een 

deskundigheidsverklaring ter beschikking hebt die dat verklaart op 

basis van een onderzoeksrapport. Een deskundigheidsverklaring 

wordt door de zorg-afdeling van het Reeshof College beoordeeld en 

er wordt nagegaan of het onderzoeksrapport toereikend is voor 

hulpmiddelen of extra faciliteiten en of de verklaring en het 

onderzoek ondertekend is door een geregistreerde deskundige. 

Als dat in orde is, wordt met jou besproken en uitgezocht welke 

hulpmiddelen of faciliteiten het beste aansluiten bij de behoefte die je 

hebt. De keuze wordt vastgelegd in jouw leerlingvolgsysteem. Als je 

een hulpmiddel of faciliteit nodig hebt, maar dat niet schriftelijk 

onderbouwt is in een onderzoek of verklaring, dan moet je 

ouder/verzorger contact opnemen met de zorg-afdeling van het 

Reeshof College. De zorg-afdeling zal onderzoeken welke 

mogelijkheden er voor jou en adviseert de examencommissie over 

hulpmiddelen of faciliteiten. De examencommissie besluit of dat 

toegestaan wordt. 

 

Faciliteiten zijn: 

• Tijdverlenging 

• Auditieve ondersteuning (Claroread) 

• Gebruik van (eigen) laptop tijdens toetsen en examens en/of 

gebruik in de lessen 

 

Tijdens de CT-weken en Examens maakt een leerling met 

faciliteiten, indien mogelijk, de toetsen en examens in een aparte 

groep. 
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Regels voor SE-toetsen 
 

Schoolexamens zijn examens en daarom gelden er examenregels. 

Hieronder staan de regels die gelden bij alle examentoetsen: 

 

Voor elke toets van het schoolexamen wordt de datum, het tijdstip en 

de plaats waar de toetsen worden afgenomen bekend gemaakt. Let 

op, dit kan ook al vermeld staan op een lesplanner of in magister. Bij 

het opstellen van de toets houdt de vakgroep rekening met de tijd die 

je kan gebruiken voor de toets. 

 

1. Zorg ervoor dat je tijdens de CT-week 15 minuten voor aanvang 

van het examen aanwezig bent. Kom je later, dan kan het 

gebeuren dat je niet direct naar binnen kunt en/of een 

belangrijke mededeling mist 

2. Tijdens het uitdelen en de afname van de toetsen/examens 

heerst er volkomen stilte in het lokaal 

3. Zonder toestemming van de docent mag je het lokaal niet 

verlaten. Heb je eenmaal het lokaal verlaten, dan mag je niet 

meer terugkomen. (Bijv. omdat je ontdekt dat je iets bent 

vergeten) 

4. Als je meer dan een half uur te laat verschijnt, word je niet meer 

toegelaten tot de toets. Je moet je dan melden bij de 

examensecretaris en/of teamleider 

5. Tijdens alle toetsen en examens staan alle mobiele telefoons, 

alle andere communicatieapparatuur en alle digitale 

informatiedragers (behalve de rekenmachine bij de toegestane 

vakken) uit én zijn opgeborgen in het kluisje. Hoofddeksels, 

jassen en tassen worden ook in het kluisje opgeborgen. 

6. Tijdens alle toetsen mogen hulpmiddelen zoals de 

rekenmachine, de BINAS en het woordenboek niet aan anderen 

worden doorgegeven. Zorg dus dat je al je spullen in orde hebt 

7. Als je te laat komt bij een SE, krijg je de verloren tijd niet terug 

na het aflopen van de officiële eindtijd van de toets 

8. Je maakt examens op papier van school, ook het kladpapier 

wordt door de school aan jou gegeven 

9. Schrijf op al het gebruikte papier je volledige naam, het vak en 

de naam (of afkorting van de naam) van je vakdocent 

10. Je schrijft met een pen (blauw/zwart), tekenen doe je met 

potlood. Correctielak gebruiken is niet toegestaan 

11. Wil je gebruik maken van het toilet, steek dan je hand op. De 

docent besluit of je op dat moment gebruik kan maken van het 

toilet. Let wel, ieder toiletbezoek kost tijd en is een verstoring 

voor andere kandidaten 

12. Bij onregelmatigheden tijdens het SE, wordt een melding gedaan 

bij de examencommissie. Hierover ontvang je bericht van een lid 

van de examencommissie 
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Hoe lees je een PTA-tabel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Hier staat welk 

leerjaar en welke 

periode van dat 

leerjaar. 

Hier staan de eindtermen die 

getoetst worden. Onderaan 

de tabel vind u een link naar 

uitgebreide informatie. 

Hier staat de toetsvorm: 

HD = handelingsdeel 

MA = mondelinge afname 

PO = praktische opdracht 

SA = schriftelijke afname 

Hier staat voor 

hoeveel procent 

van het totaal deze 

toets meetelt. 

Dit is de toets code, die vindt 

u ook terug in magister. 

Hier staat een beknopte, maar 

duidelijke uitleg over de toets. 

Hier staat of de toets herkansbaar is. Zo 

ja, staat ook vermeld in welke vorm dit is. 
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Programma van Toetsen en Afsluiting 
 

Leer-werk-Traject 

 

Inhoudsopgave 

AVO-vakken 

Verplichte examenvakken 

Nederlands 

 LOB+stage LJ4 

 Rekenen 

 

BGL-profielvakken 

Dienstverlening en producten 

1. Organiseren van een activiteit 

2. Multimediaproduct maken 

3. Product maken en verbeteren 

4. Presenteren, promoten en verkopen 

Economie en Ondernemen 

1. Commercieel (Com) 

2. Secretarieel (Sec) 

3. Logistiek (Log) 

4. Administratie (Adm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGL-keuzevakken 

Keuzevakken afgerond in leerjaar3 

Economie en Ondernemen       Module 1 Commercieel 

Zorg en Welzijn                         Module 3 Mens en Activiteit 

Dienstverlening en Producten     Module 3 Een product maken 

en verbeteren 

Keuzevakken in leerjaar 4 

Produceren, installeren en energie Module 1 Ontwerpen en 

maken 

Gemotoriseerde tweewieler 

Onderhoud Schilderwerk 
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AVO-VAKKEN 

AVO-vakken 

Cohort 2022-2023 

Leer-Werk-Traject 
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NEDERLANDS VMBO-LWT Cohort 2022-2023 

 

Leer
jaar 

Periode Code Eindtermen Inhoudelijke onderwijsprogramma T-vorm Tijd Herk? H-vorm Weging 

3 1 P1cf1 NE/K/2-7-8 

Project Poëzie 
Tijdens het project 'Poëzie' maak je voornamelijk 
kennis met poëzie. Je leert wat poëzie is en je leert 
verschillende manieren om poëzie te maken. 

PO  Nee  5% 

3 1 P1cf2 NE/K/3-6 
Toets leesvaardigheid 
Herhaling leesvaardigheid en woordenschat klas 1-2 

SA 45 Nee  2% 

3 2 P2cf1 NE/K/2-3-7-8 

Project Korte verhalen 
Tijdens het project 'Korte verhalen' ga je aan de slag 
met korte verhalen en fictiebegrippen met behulp 
van verschillende schrijfopdrachten. 

PO  Nee  5% 

3 2 P2cf2 NE/K/7 
Toets werkwoordspelling 
Vervoegen van werkwoorden in enkelvoudige en 
samengestelde zinnen 

SA 45 Nee  1% 

3 3 P3cf1 NE/K/2-3-5 

CT-week 1: 
Spreek- en gespreksvaardigheid 
Tijdens de CT spreek- en gespreksvaardigheid houd 
je in een groepje een debat over een stelling. In de 
voorbereiding op dit CT heb je geleerd wat 
argumenten zijn en hoe je deze argumenten kunt 
gebruiken om anderen te overtuigen. 
De voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het 
debat is het inleveren van de argumentenkaart. 

CT  60 Ja CT 60 10% 

3 3 P3cf2 NE/K/3-6 
Toets leesvaardigheid 
Leesvaardigheid en woordenschat klas 1-3 

SA 45 Nee  3% 

3 3 P3cf3 NE/K/2-3-5 
HD bij CT spreek- en gespreksvaardigheid 
Argumentenkaart bij het debat 

HD  Ja HD o/v 
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NEDERLANDS VMBO-LWT Cohort 2022-2023 

 

Leer
jaar 

Periode Code Eindtermen Inhoudelijke onderwijsprogramma T-vorm Tijd Herk? H-vorm Weging 

4 1 P1cf1 NE/K/2-3-4 

CT-week 2: 
Kijk- en luistervaardigheid 
Tijdens de CT kijk- en luistervaardigheid kijk je naar 
een (gedeelte van een) documentaire, een 
fictiefragment en een instructie. Hierover 
beantwoord je vragen. 

CT 90 Ja CT 90 20% 

4 1 P1cf2 NE/K/2-3-8 Project Boekgesprek MA 30 Nee  10% 

4 1 P1cf3 NE/K/7 
Toets taalverzorging 
Algemene spelling (referentiekader niveau 2F) 

SA 45 Nee  4% 

4 2 P2cf1 NE/K/3-4-6-7 

CT-week 3: 
kijk-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid 
Tijdens de CT kijk-, luister-, lees- en 
schrijfvaardigheid maak je een oefenexamen in 
FACET.  

CT 90 Ja CT 90 20% 

4 2 P2cf2 NE/K/1-2-3-5 
Project Nederlands in de praktijk 
Presentatie stage 
Praktijkgesprek 

MA 30 Nee  10% 

4 2 P2cf3 NE/K/2-3-7 
Schrijfdossier NL 
Je oefent met diversie schrijfopdrachten als 
voorbereiding op je centraal examen Nederlands 

SA 45 Nee  10% 

Cijferberekening: 
(5 x lj3P1cf1 + 2 x lj3P1cf2 + 5 x lj3P2cf1 + 1 x lj3P2cf2 + 10 x lj3P3cf1 + 3 x lj3P3cf2 + 20 x lj4P1cf1 + 10 x lj4P1cf2 + 4 x 
lj4P1cf3 + 20 x lj4P2cf1 + 10 x lj4P2cf2 + 10 x lj4P2cf3) / 100 
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EXAMENPROGRAMMA NEDERLANDS VMBO-LWT 
Cohort 
2022-2024 

 

Domeinen In CE Moet in SE Mag in SE 
NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken ☐ ☒ ☐ 

NE/K/2 Basisvaardigheden ☐ ☒ ☐ 

NE/K/3 Leervaardigheden in het vak Nederlands ☒ ☒ ☐ 

NE/K/4 Kijk- en luistervaardigheid ☒ ☐ ☒ 

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid ☐ ☒ ☐ 

NE/K/6 Leesvaardigheid ☒ ☐ ☒ 

NE/K/7 Schrijfvaardigheid ☒ ☐ ☒ 

NE/K/8 Fictie ☐ ☒ ☐ 

 

Een uitgebreide beschrijving van het examenprogramma NEDERLANDS is te vinden via de volgende links: 

 

Examenprogramma NEDERLANDS 

 

Syllabus NEDERLANDS 

 

  

https://www.examenblad.nl/examenstof/nederlands-vmbo-3/2024/f=/examenprogramma_nederlands_vmbo_2014.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/conceptsyllabus-nederlands-vmbo-3/2024/f=/conceptsyllabus_nederlands_vmbo_centraal_examen_2024_1_februari_2022_versie_1.pdf
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LOB+STAGE LJ4 VMBO-LWT Cohort 2022-2023 

 

Leerjaar Periode Code Eindtermen Inhoudelijke onderwijsprogramma T-vorm Tijd Herk? H-vorm Weging 

4 1 P1cf2 
Meeloop dag/ 
open dag 

Deelnemen aan meeloop dag of open 
dag + toevoegen als ‘ervaring’ in Qompas 

HD  Ja HD o/v 

4 1 P1cf3 Stage 
Stage lopen maandag t/m woensdag  
(35 dagen x 7 uur= 245 uur) + Logboek 

PO  245 uur Nee  o/v/g 

4 2 P2cf2 
Loopbaan-
dossier 

Maken stap 1 t/m 3 in Qompas HD  Ja HD     o/v 

4 2 P2cf3 
Inschrijven 
vervolgopleiding 

Inschrijven voor vervolgopleiding HD  Ja HD o/v 

4 2 P2cf3 Stage 
Stage lopen maandag t/m woensdag  
(35 dagen x 7 uur= 245 uur) + Logboek 

PO  245 uur Nee  o/v/g 

4 3 P3cf2 Stage 
Stage lopen maandag t/m woensdag  
(22 dagen x 7 uur= 154 uur) + Logboek 

PO  154 uur Nee HD o/v/g 

Cijferberekening: Onvoldoende: Minder dan 640 uur stage lopen. Voldoende: 640 uur stage lopen. Goed: Meer dan 640 uur stage lopen. 
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REKENEN VMBO-LWT Cohort 2022-2023 

 

Leerjaar Periode Code Eindtermen Inhoudelijke onderwijsprogramma T-vorm Tijd Herk? H-vorm Weging 

4 1 P1cf1 
Getallen 
Meten/meetkunde 

Rekentoets 2f (aangepast) alleen 
domeinen getallen en meten/meetkunde 

CT 60 nee  30 

4 1 P1cf2 Getallen 

Sprongtoets Getallen 1f 
Optellen en Aftrekken 
Vermenigvuldigen 
Delen 
Breuken 
Begrippen, afronden en voorrang 
Grootte, Getallenlijn en Geld 

SA 45 Nee  0 

4 1 P1cf3 Meten/Meetkunde 

Sprongtoets Meten Meetkunde 1f 
Maten, meten en meetinstrumenten 
Vormen en begrippen 
Schatten 

SA 45 nee  0 

4 2 P2cf1 

Getallen 
Meten/Meetkunde 
Verbanden 
verhoudingen 

Rekentoets 2f alle domeinen 

CT 90 nee  70 

4 2 P2cf2 Verbanden 
Sprongtoets Verbanden 1f: 
Roosters, diagrammen en grafieken 
Coördinatenstelsel 

SA 45 nee  0 

4 2 P2cf3 Verhoudingen 

Sprongtoets Verhoudingen 1f: 
Procenten, breuken en decimale 
getallen 
Verhoudingen en verhoudingen 
toepassen. 

SA 45 nee  0 

Cijferberekening (30xP1cf1 + 70xP2cf1) / 100   
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BGL-PROFIELVAKKEN 

BGL-Profielvakken 

Cohort 2022-2023 

Leer-Werk-Traject 
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DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN VMBO-LWT Cohort 2022-2023 

 

Leer
jaar 

Periode Code Eindtermen Inhoudelijke onderwijsprogramma T-vorm Tijd Herk? H-vorm Weging 

3 1 P1cf1 P/DP/2.1-4.1 
MMPM/PPV 
Poster ontwerpen voor een opdrachtgever. 

PO  Ja PO 10% 

3 1 P1cf2  Sollicitatietraining HD  Ja HD o/v 

3 1 P1cf3 P/DP/1.3-1.4 

OAOG 
Facilitaire werkzaamheden: 
1. Schoonmaken 
2. Milieustraat 
3. Inrichten en ontruimen  

SA  Ja SA 20% 

3 2 P2cf1 P/DP/2.2-4.3 
MMPM/PPV 
Een website maken en presenteren aan een 
opdrachtgever.  

PO  Ja PO 20% 

3 2 P2cf2 P/DP/4.2 
MMPM 
Multimediaal product maken: Film beelden opnemen 
en monteren voor een opdrachtgever.  

PO  Ja PO 10% 

3 2 P2cf3  Beroepenmarkt HD  Ja HD o/v 

3 3 P3cf1 
P/DP/1.1-1.2-
2.3 

OAOG/PPV 
Een techniekmiddag organiseren voor leerlingen. 

PO  Ja PO 10% 

3 3 P3cf2 P/DP/3.1 
PRMV 
Een product tekenen in een 2D- en 3D-
tekenprogramma. 

PO  Ja PO 10% 

3 3 P3cf3 P/DP/3.2 
PRMV 
Een product maken met behulp van een 
werktekening. 

PO  Ja PO 20% 

Cijferberekening: (10 x P1cf1 + 20 x P1cf3 + 20 x P2cf1 + 10 x P2cf2 + 10 x P3cf1 + 10 x P3cf2 + 20 x P3cf3)/100 
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EXAMENPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN VMBO-LWT 
Cohort 
2022-2024 

 

Domeinen In CE Moet in SE Mag in SE 
P/DP/1.1 Module 1 Organiseren van een activiteit (1915) ☐ ☒ ☐ 

P/DP/1.2 Module 1 Organiseren van een activiteit (1915) ☐ ☒ ☐ 

P/DP/1.3 Module 1 Organiseren van een activiteit (1915) ☐ ☒ ☐ 

P/DP/1.4 Module 1 Organiseren van een activiteit (1915) ☐ ☒ ☐ 

P/DP/2.1 Module 2 Presenteren, promoten en verkopen(1902) ☐ ☒ ☐ 

P/DP/2.2 Module 2 Presenteren, promoten en verkopen(1902) ☐ ☒ ☐ 

P/DP/2.3 Module 2 Presenteren, promoten en verkopen(1902) ☐ ☒ ☐ 

P/DP/3.1 Module 3 Een product maken en verbeteren (1903) ☐ ☒ ☐ 

P/DP/3.2 Module 3 Een product maken en verbeteren (1903) ☐ ☒ ☐ 

P/DP/4.1 Module 4 Multimediale productie maken (1904) ☐ ☒ ☐ 

P/DP/4.2 Module 4 Multimediale productie maken (1904) ☐ ☒ ☐ 

P/DP/4.3 Module 4 Multimediale productie maken (1904) ☐ ☒ ☐ 

 

Een uitgebreide beschrijving van het examenprogramma DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN is te vinden via de volgende links: 

 

Syllabus DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN 
 

  

https://www.examenblad.nl/examenstof/conceptsyllabus-dienstverlening-en/2024/f=/conceptsyllabus_dienstverlening_en_producten_centraal_examen_2024_versie_1_0.pdf
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ECONOMIE EN ONDERNEMEN VMBO-LWT Cohort 2022-2023 

 
Leer
jaar 

Periode Code Eindtermen Inhoudelijke onderwijsprogramma T-vorm Tijd Herk? H-vorm Weging 

3 1 P1cf1 P/E&O/3.1 

Stock & Supplies (Logistiek) 
Magazijnwerkzaamheden uitvoeren (verpakken, 
opslaan, verplaatsen, verzamelen en het verzenden 
van goederen)  
Goederen beheren en bestellen (online, Excel) 

PO  Ja PO 10% 

3 1 P1cf2  Sollicitatie training HD  Ja HD o/v 

3 1 P1cf3 P/E&O/3.2 
Stock & Supplies (Logistiek)  
Goederen beheren en bestellen (besteleenhede  
online, Excel) 

PO  Ja PO 20% 

3 2 P2cf1 P/E&O/4.1 

Office & Support (Administratie)  
Bedrijfsgegevens verwerken en ondersteunende 
activiteiten uitvoeren (sorteren, archiveren, inkoop 
en verkoopadministratie, agendabeheer, 
vergadering plannen, facilitaire planning) 

PO  Ja PO 20% 

3 2 P2cf2 P/E&O/4.2 
Office & Support (Secretarieel)  
Communiceren met klanten (gesprekken voeren, 
balie & receptie, zakelijke communicatie) 

PO  Ja PO 10% 

3 2 P2cf3  Beroepenmarkt HD  Ja HD o/v 
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3 3 P3cf1 
P/E&O/1.1-2.1-
2.2-2.3-2.4 

Retial & Styling (Commercieel)  
Een verkoopomgeving realiseren 
(doelgroep,assortiment, marktpositie, 
winkelinrichting, derving en derving voorkomen)  

PO  Ja PO 10% 

3 3 P3cf2 
P/E&O/1.2-2.1-
2.2-2.3-2.4 

Retail & Styling (Commercieel)  
Commerciële werkzaamheden uitvoeren 
(verkoopklaar maken, etaleren, presenteren) 

PO  Ja PO 10% 

3 3 P3cf3 
P/E&O/3.1-3.2-
3.3-3.4 

Sales & Service (Commercieel)  
Verkopen online en fysiek ( verkoopgesprekken, 
afrekenen, inpakken, kassa tellen)  

PO  Ja PO 20% 

Cijferberekening: (10 x P1cf1 + 20 x P1cf3 + 20 x P2cf1 + 10 x P2cf2 + 10 x P3cf1 + 10 x P3cf2 + 20 x P3cf3)/100 

 

 

EXAMENPROGRAMMA ECONOMIE EN ONDERNEMEN VMBO-LWT 
Cohort 
2022-2023 

 
Domeinen In CE Moet in SE Mag in SE 
P/E&O/1.1 Econonie & Ondernemen Retail & Styling (Commercieel) ☐ ☒ ☐ 

P/E&O/1.2 Econonie & Ondernemen Retail & Styling (Commercieel) ☐ ☒ ☐ 

P/E&O/2.1 Economie & Ondernemen Sales & Service (Commercieel) ☐ ☒ ☐ 

P/E&O/2.2 Economie & Ondernemen Sales & Service (Commercieel) ☐ ☒ ☐ 

P/E&O/2.3 Economie & Ondernemen Sales & Service (Commercieel) ☐ ☒ ☐ 

P/E&O/2.4 Economie & Ondernemen Sales & Service (Commercieel) ☐ ☒ ☐ 

P/E&O/3.1 Economie & Ondernemen Stock & Supplies (Logistiek) ☐ ☒ ☐ 

P/E&O/3.2 Economie & Ondernemen Stock & Supplies (Logistiek) ☐ ☒ ☐ 

P/E&O/4.1 Economie & Ondernemen Office & Support ☐ ☒ ☐ 

P/E&O.4.2 Economie & Ondernemen Office & Support ☐ ☒ ☐ 

 

Een uitgebreide beschrijving van het examenprogramma ECONOMIE EN ONDERNEMEN is te vinden via de volgende link: 

 

Syllabus ECONOMIE EN ONDERNEMEN 
  

https://www.examenblad.nl/examenstof/conceptsyllabus-economie-en/2024/f=/conceptsyllabus_economie_en_ondernemen_centraal_examen_2024_versie_1_0.pdf


 

25 
 

 

 

 

 

  

BGL-KEUZEVAKKEN 

BGL-Keuzevakken 

Cohort 2022-2023 

Leer-Werk-Traject 
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Economie en Ondernemen       

Module 1 Commercieel 
VMBO-LWT Cohort 2021-2023 

 

Leerjaar Periode Code Eindtermen Inhoudelijke onderwijsprogramma T-vorm Tijd Herk? H-vorm Weging 

3 1 P1cf1 
P/EO/1.1 

P/EO/1.2 

Praktijkopdrachten waarbij in alle opdrachten een van 

de 6 P's worden uitgewerkt en opdrachten waarin 

Office vaardigheden aan bod komen (Word, Excel, 

Publisher) 

PO  Nee  28 

3 1 P1cf2 P/EO/1.1 
Eindopdracht waarbij een bestaand bedrijf aan de hand 

van de 6 P’s wordt uitgewerkt in een eindpresentatie 
PO  Ja PO 24 

3 2 P2cf1 P/EO/1.2 
Praktijkopdrachten waarin alle onderdelen van het 

verkoopgesprek aan bod komen 
PO  Nee  28 

3 2 P2cf2 P/EO/1.1 

De leerlingen werken een beroep uit aan de hand van 

de 6 P’s en presenteren dit in een kraam op de 

Beroepenmarkt 
PO  Ja PO 20 

Cijferberekening: (28 x P1cf1 + 24 x P1cf2 + 28 x P2cf1 + 20 x P2cf2)/100 

 

EXAMENPROGRAMMA 
Economie en Ondernemen                        

Module 1 Commercieel 
VMBO-LWT 

Cohort 

2021-2023 
 

Domeinen In CE Moet in SE Mag in SE 

P/EO/1.1 De retailformule en de marketinginstrumenten herkennen en toepassen ten 

aanzien van de doelgroep, het assortiment en de marktpositie 
☐ ☒ ☐ 

P/EO/1.2 Verkopen en afrekenen ☐ ☒ ☐ 

 

Een uitgebreide beschrijving van het examenprogramma Economie en Ondernemen Module 1 Commercieel is te vinden via de volgende links: 

Examenprogramma economie en ondernemen   

Syllabus economie en ondernemen  

Economie en Ondernemen Module 1 Commercieel  

https://www.examenblad.nl/examenstof/economie-en-ondernemen-vmbo-3/2023/f=/examenprogramma_EO_2023.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2023-economie-en/2023/f=/Syllabus_economie_en_ondernemen_2023_versie_2.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2022/07/eo-module-1-Commercieel.pdf
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Zorg en Welzijn                         

Module 3 Mens en Activiteit 
VMBO-LWT Cohort 2021-2023 

 

Leerjaar Periode Code Eindtermen Inhoudelijke onderwijsprogramma T-vorm Tijd Herk? H-vorm Weging 

3 1 P1cf1 P/ZW/3.1 
Theorietoets: Een activiteit voorbereiden voor een 

individu of groep 
SA  Ja SA 40 

3 1 P1cf2 
P/ZW/3.2 

P/ZW/3.3 

Praktijktoets: Een activiteit uitvoeren en afsluiten met 

een individu of groep 
PO  Ja PO 60 

Cijferberekening: (40 x P1cf1 + 60 x P1cf2)/100 

 

EXAMENPROGRAMMA Zorg en Welzijn Module 3 Mens en Activiteit VMBO-LWT 
Cohort 

2021-2023 
 

Domeinen In CE Moet in SE Mag in SE 

P/ZW/3.1 Een eenvoudige activiteit voor een individu en groep voorbereiden ☐ ☒ ☐ 

P/ZW/3.2 Een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren ☐ ☒ ☐ 

P/ZW/3.3 Een eenvoudige activiteit met een individu en groep uitvoeren ☐ ☒ ☐ 

 

Een uitgebreide beschrijving van het examenprogramma Zorg en Welzijn Module 3 Mens en Activiteit is te vinden via de volgende links: 

 

Examenprogramma Zorg en Welzijn  

 

Syllabus Zorg en Welzijn   

 

examenprogramma Zorg en Welzijn Module 3 Mens en Activiteit 

 

 

  

https://www.examenblad.nl/examenstof/zorg-en-welzijn-vmbo-4/2023/f=/examenprogramma_ZW_2023.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2023-zorg-en-welzijn-vmbo/2023/f=/Syllabus_zorg_en_welzijn_2023_versie_2.2.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2022/07/zw-module-3-mens-en-activiteit.pdf
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Dienstverlening en Producten     

Module 3 Een product maken en 

verbeteren 

VMBO-LWT Cohort 2021-2023 

 

Leerjaar Periode Code Eindtermen Inhoudelijke onderwijsprogramma T-vorm Tijd Herk? H-vorm Weging 

3 2 P2cf1 P/DP/3.1 Eindwerkstuk tekening PO tijd Ja SA 40 

3 2 P2cf2 P/DP/3.2 Eindwerkstuk maken PO tijd Ja PO 60 

Cijferberekening: (40 x P2cf1 + 60 x P2cf2)/100 

 

EXAMENPROGRAMMA 
Dienstverlening en Producten                 

Module 3 Een product maken en verbeteren 
VMBO-LWT 

Cohort 

2021-2023 
 

Domeinen In CE Moet in SE Mag in SE 

P/DP/3.1 Een ontwerp en een product beoordelen, ontwerpen, tekenen en printen in 3D ☐ ☒ ☐ 

P/DP/3.2 Een product maken ☐ ☒ ☐ 

 

Een uitgebreide beschrijving van het examenprogramma Dienstverlening en Producten Module 3 Een product maken en verbeteren is te vinden via de volgende links: 

 

Examenprogramma Dienstverlening en Producten  

 

Syllabus Dienstverlening en Producten 

 

Dienstverlening en Producten Module 3 Een product maken en verbeteren 

  

https://www.examenblad.nl/examenstof/dienstverlening-en-producten-vmbo-5/2023/f=/examenprogramma_DP_2023.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2023-dienstverlening-en/2023/f=/Syllabus_dienstverlening_en_producten_2023_versie_2.pdf
https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2023-dienstverlening-en/2023/f=/Syllabus_dienstverlening_en_producten_2023_versie_2.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2022/07/dp-module-3-een-product-maken-en-verbeteren-.pdf
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Produceren, installeren en energie 
Module 1 Ontwerpen en maken 

VMBO-LWT Cohort 2022-2023 

 

Leerjaar Periode Code Eindtermen Inhoudelijke onderwijsprogramma T-vorm Herk? H-vorm Weging 

4 1 of 2 P1cf1 P/PIE/1.1 
Met behulp van CAD-software een ontwerp en 
werktuigbouwkundige tekeningen voor een product 
maken 

PO Ja PO 20 

4 1 of 2 P1cf2 P/PIE/1.2 
Een ontwerp produceren door handmatige, 
machinale en automatische bewerkingen uit te 
voeren aan metalen en kunststoffen 

PO Ja PO 40 

4 1 of 2 P1cf3 P/PIE/1.3 
Een ontworpen elektrische schakeling aansluiten 
en beproeven 

PO Ja PO 40 

Cijferberekening: (20 x P1cf1 + 40 x P1cf2 + 40 x P1cf3)/100 

 
 

EXAMENPROGRAMMA 
Produceren, installeren en energie          
Module 1 Ontwerpen en maken 

VMBO-LWT 
Cohort 
2022-2023 

 
Domeinen In CE Moet in SE Mag in SE 

P/PIE/1.1 
Een ontwerp van een product maken met behulp van CAD-software en de 
uitvoering voorbereiden 

☐ ☒ ☐ 

P/PIE/1.2 
Een ontwerp produceren door handmatige, machinale en automatische 
bewerkingen uit te voeren aan metalen en kunststoffen 

☐ ☒ ☐ 

P/PIE/1.3 Een ontworpen elektrische schakeling opbouwen, aansluiten en beproeven ☐ ☒ ☐ 
 

Een uitgebreide beschrijving van het examenprogramma Produceren, installeren en energie: Module 1 Ontwerpen en maken is te vinden via 

de volgende link: 

 

Produceren, installeren en energie: Module 1 Ontwerpen en maken 

  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2022/07/pie-module-1-ontwerpen-en-maken.pdf
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Gemotoriseerde tweewieler VMBO-LWT Cohort 2022-2023 

 

Leerjaar Periode Code Eindtermen Inhoudelijke onderwijsprogramma T-vorm Herk? H-vorm Weging 

4 1 of 2 P1cf1 K/MET/6.1 
Een gemotoriseerde tweewieler controleren, 
meten en afleveringsklaar maken 

PO Ja PO 25 

4 1 of 2 P1cf2 K/MET/6.2 
Een elektrisch systeem van een gemotoriseerde 
tweewieler testen en repareren 

PO Ja PO 25 

4 1 of 2 P1cf3 K/MET/6.3 
Aandrijf- en veersystemen van een 
gemotoriseerde tweewieler testen, vervangen en 
afstellen 

PO Ja PO 25 

4 1 of 2 P1cf4 K/MET/6.4 
Remsystemen van een gemotoriseerde 
tweewieler testen, vervangen en afstellen 

PO Ja PO 25 

Cijferberekening: (25 x P1cf1 + 25 x P1cf2 + 25 x P1cf3 + 25 x P1cf4)/100 

 

EXAMENPROGRAMMA Gemotoriseerde tweewieler VMBO-LWT 
Cohort 
2022-2023 

 
Domeinen In CE Moet in SE Mag in SE 

K/MET/6.1 
Een gemotoriseerde tweewieler controleren, meten en afleveringsklaar 
maken 

☐ ☒ ☐ 

K/MET/6.2 
Een elektrisch systeem van een gemotoriseerde tweewieler testen en 
repareren 

☐ ☒ ☐ 

K/MET/6.3 
Aandrijf- en veersystemen van een gemotoriseerde tweewieler testen, 
vervangen en afstellen 

☐ ☒ ☐ 

K/MET/6.4 
Remsystemen van een gemotoriseerde tweewieler testen, vervangen en 
afstellen 

☐ ☒ ☐ 

 

Een uitgebreide beschrijving van het examenprogramma Gemotoriseerde tweewieler is te vinden via de volgende link: 

Gemotoriseerde tweewieler  

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2022/07/met-keuzevak-6-gemotoriseerde-tweewieler.pdf
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Onderhoud Schilderwerk VMBO-LWT Cohort 2022-2023 

 

Leerjaar Periode Code Eindtermen Inhoudelijke onderwijsprogramma T-vorm Herk? H-vorm Weging 

4 1 of 2 P1cf1 K/BWI/14.1 
Houtachtige ondergronden beoordelen en een 
behandelplan uitvoeren 

PO Ja PO 35 

4 1 of 2 P1cf2 K/BWI/14.2 
Steenachtige ondergronden beoordelen en een 
behandelplan uitvoeren 

PO Ja PO 35 

4 1 of 2 P1cf3 K/BWI/14.3 
Metaalachtige en kunststoffen ondergronden 
beoordelen, voorbehandelen, repareren en 
afwerken 

PO Ja PO 30 

Cijferberekening: (35 x P1cf1 + 35 x P1cf2 + 30 x P1cf3)/100 

 

 

EXAMENPROGRAMMA Onderhoud Schilderwerk VMBO-LWT 
Cohort 
2022-2023 

 
Domeinen In CE Moet in SE Mag in SE 

K/BWI/14.1 Houtachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan uitvoeren ☐ ☒ ☐ 

K/BWI/14.2 Steenachtige ondergronden beoordelen en een behandelplan uitvoeren ☐ ☒ ☐ 

K/BWI/14.3 
Metaalachtige en kunststoffen ondergronden beoordelen, voorbehandelen, 
repareren en afwerken 

☐ ☒ ☐ 

 

Een uitgebreide beschrijving van het examenprogramma Onderhoud Schilderwerk is te vinden via de volgende links: 

 

Onderhoud schilderwerk 

 

 

https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2022/07/bwi-keuzevak-14-onderhoud-schilderwerk.pdf
https://www.platformsvmbo.nl/wp-content/uploads/2022/07/bwi-keuzevak-14-onderhoud-schilderwerk.pdf

